
ГОСПОДНЯ МОЛИТВА 

Нехай буде воля Твоя 

 

На попередніх уроках ми вивчали, як Боже ім’я повинно шануватись 

нами, як нам його слід прославляти, щоб Боже Царство панувало серед нас, щоб 

ми мали правдивого Бога, який промовляє до нас зі сторінок Біблії, а також усі 

благословення, якими Він хоче нас поблагословити.  

Отож, ми повинні берегти всі ці скарби дуже пильно і дбати, аби не 

втратити їх, не дозволяти будь-кому забрати їх у нас. Як громадяни держави, ми 

живемо в країні, де є органи влади і посадовці, уповноважені виконувати ті чи 



інші обов’язки, захищати нас від злочинців, забезпечувати добрий порядок, щоб 

ми могли мати мирне життя, слухати і вивчати Боже Слово, ходити до Церкви, 

збиратися разом для прославлення Бога та подяки.  

На все це потрібна Божа воля і нам слід молитися, щоб вона 

виконувалася. Чому? Тому що диявол не хоче миру і добра, порядку і 

сприятливих умов для слухання і вивчення Святого Писання. У цьому йому 

допомагає грішний світ з усіма його поганими речами і наше грішне тіло, лінощі, 

наша природна схильність до поганого. 

Скрізь, де Боже Слово проголошується і навчається, втручається 

диявол, щоб цьому завадити. Він насилає негаразди і нещастя на людей, щоб 

вони страждали, розчаровувались і відпадали від Ісуса Христа. Ми повинні 

знати, що християнське життя сповнене викликів та випробувань, що нам 

доведеться боротися зі спокусами, ризикувати своїм добрим ім’ям, 

благополуччям, усім, що в нас є і нести свій хрест, не нарікати на Бога.  

Таким чином, ми маємо велику потребу молитися до Бога і просити 

Його: «Отче наш небесний! Нехай буде воля Твоя, а не диявола і наших запеклих 

ворогів, які хочуть вкрасти у нас спасіння і вічне життя, перешкодити вивченню 

і слуханню Твого Слова і стати на заваді поширенню Твого Царства. Ми 

благаємо Тебе: дай нам терпіння і сили, дай нам твердо стояти у вірі в Твого 

Сина і покладатися на Нього, дай нам бути працьовитими, не лінуватись, робити 

тільки те, що добре в Твоїх очах і приносить Тобі радість і втіху».  

Божа воля стосується усього в світі.  Усе стається відповідно до Божої 

волі. Бог усім керує і провадить.  Будьмо вдячні Богові за це. Завжди дбаймо, 

щоб Бог поблагословив наші задуми і наміри. Ніколи не кажімо: я сам зроблю це 

і те, я можу це зробити і ніщо цьому не завадить.  Натомість молімося: Господи, 

якщо буде на те Твоя милостива Божа воля, поблагослови, щоб я міг зробити це і 

те, а якщо Ти цього не благословляєш, дай мені терпіння прийняти смиренно 

Твою волю, бо Ти сам знаєш, що краще для мене.   

 

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Для чого Бог запровадив владу? 

2. Що не любить і чого не хоче диявол?  

3. Що може траплятися в житті віруючих? 

4. Як нам слід переносити випробування і негаразди? 

5. Про що ми просимо Бога у цьому проханні? 

6. Як нам слід поводитись, коли ми щось плануємо? 

7. Повторіть напам’ять  Господню молитву.  

8. Назвіть чотири Євангелія.  


